
Plan nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu 
na rok szkolny  2015/2016. 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) 

 
Ewaluacja wewnętrzna 

Przedmiot ewaluacji: Edukacja matematyczna w kształceniu ogólnym sprzyja osiąganiu wysokich wyników egzaminu maturalnego. 
Termin ewaluacji: do 30 stycznia 2016r. 
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji (określenie charakterystyki wymagania, przygotowanie narzędzi, opracowanie wyników i 
przedstawienie wniosków): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                               

Kontrola 

1.  Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej.   

Lp. Temat kontroli Odpowiedzialni                 Przedmiot kontroli Termin  

1. Prawidłowość i systematyczność 
prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

Wicedyrektor  
Dyrektor 

Kierownik kształcenia 
zawodowego 

dzienniki lekcyjne, arkusze 
ocen, rozkłady materiału 

styczeń 2016 
czerwiec 2016 
 
 

2. 
Zgodność oceniania z obowiązującymi 
przepisami prawa 

Dyrektor, Wicedyrektor, 
Kierownik kształcenia 

zawodowego 

obserwacja lekcji, dzienniki 
lekcyjne, arkusze ocen,  

styczeń 2016 
czerwiec 2016 

3. 

Realizacja podstawy programowej. 
Przestrzeganie realizacji  limitów 
godzin określonych w planie 
nauczania. 

Kierownik kształcenia 
zawodowego 

dziennik lekcyjny 
 styczeń 2016 

czerwiec 2016 

 
 



2.  Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności  wychowawczej. 

Lp. Temat kontroli Odpowiedzialni                 Przedmiot kontroli Termin  

4. Oceniania zachowania uczniów Dyrektor, 
Wicedyrektor. 

dziennik lekcyjny styczeń 2016 

5. Efekty pracy wychowawcy klasy  
w podniesieniu frekwencji. 

Dyrektor 
Wicedyrektor, Kierownik 
kształcenia zawodowego 

obserwacja pracy nauczyciela 
dziennik lekcyjny 

styczeń 2016 

6. Zachęcanie uczniów do pracy nad 
sobą i eksponowanie ich osiągnięć 
podczas zajęć integracyjnych 

Dyrektor 
 

Dokumentacja pedagoga 
szkolnego 

styczeń 2016 

 

3. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności  opiekuńczej.  

Lp. Temat kontroli Odpowiedzialni                 Przedmiot kontroli Termin  

7. Kontrola organizacji uroczyści 
szkolnych – Jasełka i wigilie  klasowe 

Dyrektor, 
Wicedyrektor 

obserwacja grudzień 2015 

 
 

4. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących innej działalności statutowej szkoły.  

Lp. Temat kontroli Odpowiedzialni                 Przedmiot kontroli Termin  

8. 
Dokumentacja pracy psychologa i 
pedagoga szkolnego w zakresie opieki 
i  zapewnienia pomocy  

Dyrektor 
 

dokumentacja styczeń 2016 

9. Baza szkoły, pomoce dydaktyczne, 
warunki socjalne Dyrektor obserwacja styczeń 2016 

10. 

Kształtowanie pozytywnego 
wizerunku szkoły w zakresie zadań 
realizowanych przez zespół ds. 
promocji szkoły 

Dyrektor 

Obserwacja luty 2016 

 



Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań  

Diagnoza pracy szkoły: 
1. Analiza wyników egzaminu maturalnego – przeprowadza Dyrektor szkoły 
2. Analiza wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –przeprowadza Kierownik kształcenia zawodowego. 

 
Planowanie działań rozwojowych: 

1. Opracowanie „Programu Rozwoju Szkoły” 
2. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
Szkolenia i narady 

1. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy –„Chrońmy młodość w sieci” 
2. Szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu 
3. Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  
4. Organizacja egzaminu maturalnego 

 
Obserwacja zajęć dydaktycznych opiekuńczych, wychowawczych i innych czynności wynikających ze statutowej działalności szkoły : 

 
Przedmiot obserwacji Minimalna ilość przeprowadzonych obserwacji w roku 

szkolnym 2015/16 
Zajęcia dydaktyczne (przedmioty ogólnokształcące 
lub zawodowe) 

Dyrektor -4 
Wicedyrektor – 4 
Kierownik kształcenia zawodowego - 4 

Zajęcia opiekuńcze  Dyrektor -1 
Wicedyrektor – 1 
Kierownik kształcenia zawodowego - 1 

Zajęcia wychowawcze  Dyrektor -1 
Wicedyrektor – 1 
Kierownik kształcenia zawodowego - 1 

Inne czynności wynikające ze statutowej 
działalności szkoły 

Dyrektor -1 
Wicedyrektor – 1 
Kierownik kształcenia zawodowego - 1 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-11-2015&qplikid=3654
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-11-2015&qplikid=3654


 


